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Alteração 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento

Texto da Comissão Alteração

A Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários convida a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a 
propor a rejeição da proposta da
Comissão.

Or. fr

Justificação

A Agência proposta pela Comissão é um organismo demasiado burocrático e demasiado 
dispendioso. O Conselho Europeu tinha solicitado a instituição de "um mecanismo
independente de cooperação entre os reguladores nacionais".

Alteração 21
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria a Agência 
de Cooperação dos Reguladores da 
Energia

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria a Agência 
Europeia dos Reguladores da Energia

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. es
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Alteração 22
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Primavera de 2007, o Conselho 
Europeu convidou a Comissão a propor 
medidas para o estabelecimento de um 
mecanismo independente em que 
cooperem os reguladores nacionais. 

(4) Na Primavera de 2007, o Conselho 
Europeu convidou a Comissão a propor 
medidas para o estabelecimento de um 
mecanismo independente susceptível de 
permitir que as entidades reguladoras 
nacionais cooperem entre si e adoptem 
decisões sobre importantes questões 
transfronteiriças.

Or. es

Alteração 23
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de alcançar os objectivos da 
política energética para a Europa, os 
Estados-Membros devem cooperar 
estreitamente entre si e remover os 
obstáculos ao comércio transfronteiras. O 
facto de se dotar de um instrumento 
independente, susceptível de colmatar o 
vazio actualmente existente, responde à 
dupla finalidade de integrar a perspectiva 
europeia no exercício das competências 
das entidades reguladoras nacionais e de 
contribuir para o respeito efectivo dos 
princípios comunitários da igualdade de 
tratamento, das condições de acesso 
equitativas às redes europeias de 
transporte de gás e electricidade e do bom 
funcionamento do mercado interno. A 
Agência Europeia dos Reguladores da 
Energia assume a forma de uma 
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organização a fim de permitir que as 
entidades reguladoras nacionais 
incrementem a sua cooperação numa 
perspectiva europeia e participem, em 
bases comuns, no exercício de funções de 
dimensão europeia.

Or. es

Alteração 24
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. Deve, pois, ser 
criada uma Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”.

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. O modelo da 
"Agência" foi escolhido em detrimento de 
outros, como o ERGEG+. Os modelos 
rejeitados devem ser reavaliados no caso 
de a Agência não dar os resultados 
esperados.

Or. en

Justificação

A Comissão descartou um certo número de outras opções, como o ERGEG+ ou uma 
estrutura semelhante ao Sistema Europeu de Bancos Centrais. No caso de o modelo de 
Agência escolhido não dar os resultados esperados, a Comissão deve reavaliar as outras 
opções e modificar o regulamento em conformidade.
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Alteração 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. Deve, pois, ser 
criada uma Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”.

(5) Com base na avaliação de impacto dos 
recursos necessários para uma entidade 
central, concluiu-se que a sua criação 
oferecia algumas vantagens a longo prazo 
sobre as outras opções. Deve, pois, ser 
criada uma Rede de Cooperação dos 
Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Rede”.

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr

Alteração 26
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a sua 
elevada capacidade técnica e regulamentar, 
transparência e eficiência.

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência e dos 
seus membros, a sua elevada capacidade 
técnica e de desenvolvimento 
regulamentar, transparência, controlo 
democrático e eficiência.
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Or. es

Alteração 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a 
sua elevada capacidade técnica e 
regulamentar, transparência e eficiência.

(6) A Rede deve assegurar que as funções 
de regulação desempenhadas a nível 
nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. 

Or. fr

Alteração 28
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência, a sua 
elevada capacidade técnica e regulamentar, 
transparência e eficiência.

(6) A Agência deve assegurar que as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
nacionais em conformidade com a 
Directiva 2003/54/CE e com a Directiva 
2003/55/CE sejam correctamente 
coordenadas e, se necessário, completadas 
a nível comunitário. Para tal, é necessário 
garantir a independência da Agência face 
aos consumidores, a sua elevada 
capacidade técnica e regulamentar, 
transparência e eficiência.

Or. ro
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Justificação

A presente alteração visa precisar a independência da Agência: independência face aos 
operadores, entre os quais deve arbitrar, e responsabilidade democrática relativamente ao 
direito da União e dos seus órgãos legislativos.

Alteração 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Agência deve acompanhar a 
cooperação entre os operadores de redes de 
transporte nos sectores do gás e da 
electricidade e a execução das actividades 
da rede europeia de operadores de redes 
de transporte de electricidade e da rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás. A participação da 
Agência é essencial para assegurar que a 
cooperação dos operadores de redes de 
transporte se processe de forma eficiente e 
transparente em benefício do mercado 
interno.

(7) A Rede deve organizar a cooperação 
entre os operadores de redes de transporte 
nos sectores do gás e da electricidade.

Or. fr

Alteração 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém estabelecer uma estrutura na 
qual as entidades reguladoras nacionais 
possam cooperar. Essa estrutura deve 
facilitar a aplicação uniforme da 
legislação sobre o mercado interno da 
electricidade e do gás em toda a 
Comunidade. No que respeita a situações 

Suprimido
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que envolvam dois ou mais Estados-
Membros, devem ser confiados à Agência 
poderes para adoptar decisões individuais. 
Tais poderes devem abranger o regime 
regulador a aplicar às infra-estruturas 
que ligam dois ou mais Estados-Membros, 
as isenções às regras do mercado interno 
para as novas interligações eléctricas e as 
novas infra-estruturas de gás localizadas 
em dois ou mais Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 31
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém estabelecer uma estrutura na 
qual as entidades reguladoras nacionais 
possam cooperar. Essa estrutura deve 
facilitar a aplicação uniforme da legislação 
sobre o mercado interno da electricidade e 
do gás em toda a Comunidade. No que 
respeita a situações que envolvam dois ou 
mais Estados-Membros, devem ser 
confiados à Agência poderes para adoptar 
decisões individuais. Tais poderes devem 
abranger o regime regulador a aplicar às 
infra-estruturas que ligam dois ou mais 
Estados-Membros, as isenções às regras do 
mercado interno para as novas 
interligações eléctricas e as novas infra-
estruturas de gás localizadas em dois ou 
mais Estados-Membros.

(8) Convém estabelecer uma estrutura 
integrada na qual as entidades reguladoras 
nacionais possam participar e cooperar. 
Essa estrutura deve facilitar a aplicação 
uniforme da legislação sobre o mercado 
interno da electricidade e do gás em toda a 
Comunidade. No que respeita a situações 
que envolvam dois ou mais Estados-
Membros, devem ser confiados à Agência 
poderes para adoptar decisões individuais. 
Tais poderes devem abranger o regime 
regulador a aplicar às infra-estruturas que 
ligam dois ou mais Estados-Membros, as 
isenções às regras do mercado interno para 
as novas interligações eléctricas e as novas 
infra-estruturas de gás localizadas em dois 
ou mais Estados-Membros.

Or. es
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Alteração 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras 
nacionais, deve assumir um papel de 
aconselhamento da Comissão nas 
questões de regulação do mercado. Deve 
também informar a Comissão sempre que 
considere que a cooperação entre 
operadores de redes de transporte não 
produz os resultados necessários ou que 
uma entidade reguladora nacional cuja 
decisão tenha infringido orientações não 
se mostra disposta a respeitar o parecer da 
Agência. 

Suprimido

Or. fr

Alteração 33
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais, 
deve assumir um papel de aconselhamento 
da Comissão nas questões de regulação do 
mercado. Deve também informar a 
Comissão sempre que considere que a 
cooperação entre operadores de redes de 
transporte não produz os resultados 
necessários ou que uma entidade 
reguladora nacional cuja decisão tenha 
infringido orientações não se mostra 
disposta a respeitar o parecer da Agência. 

(9) Dado que a Agência tem uma visão 
geral das entidades reguladoras nacionais e 
de outras fontes, deve assumir um papel de 
aconselhamento da Comissão, das demais 
Instituições da União Europeia e das 
entidades reguladoras nacionais de, pelo 
menos, dois Estados-Membros nas 
questões de regulação do mercado. Deve 
também informar a Comissão sempre que 
considere que a cooperação entre 
operadores de redes de transporte não 
produz os resultados necessários ou que 
uma entidade reguladora nacional cuja 
decisão tenha infringido orientações não se 
mostra disposta a respeitar o parecer da 
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Agência.

Or. es

Alteração 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar 
as entidades reguladoras e os 
intervenientes no mercado a partilhar 
boas práticas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 35
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

(10) A Agência deve também poder 
elaborar documentos em que colijam boas 
práticas e emitir orientações para ajudar as 
entidades reguladoras, os gestores das 
redes de transporte e os intervenientes no 
mercado a partilhar boas práticas e a dispor 
de directrizes que lhes permitam actuar 
em conformidade com os princípios 
comunitários no âmbito da política 
energética para a Europa.

Or. es
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Alteração 36
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações não vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

(10) A Agência deve também poder emitir 
orientações vinculativas para ajudar as 
entidades reguladoras e os intervenientes 
no mercado a partilhar boas práticas.

Or. en

Justificação

A Agência deve ter os poderes necessários para desempenhar o seu papel, isto é, assegurar o 
funcionamento adequado do mercado interno.

Alteração 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A estrutura da Agência deve ser 
adaptada de forma a corresponder às 
necessidades específicas da 
regulamentação no sector da energia. É 
necessário ter plenamente em conta, em 
especial, o papel específico das entidades 
reguladoras nacionais e a sua 
independência.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O Conselho de Administração deve 
dispor dos poderes necessários para 
elaborar o orçamento, verificar a sua 
execução, elaborar o regulamento interno, 
adoptar regras financeiras e nomear o 
Director.

(12) O Conselho de Administração da 
Rede deve dispor dos poderes necessários 
para elaborar o orçamento, verificar a sua 
execução, elaborar o regulamento interno, 
adoptar regras financeiras e nomear o 
Director.

Or. fr

Alteração 39
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, o Conselho de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada. 

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência, 
transparência, motivação e sobretudo de 
forma independente. A independência das 
entidades reguladoras não só é um 
princípio de base da boa governação mas 
também uma condição fundamental para 
assegurar a confiança do mercado. Em 
função da situação a nível nacional e 
comunitário, o Conselho de Reguladores e 
os seus membros devem, pois, actuar 
independentemente de quaisquer interesses 
de mercado ou de conflitos de interesses e 
não solicitar nem receber instruções ou 
recomendações de nenhum Governo nem 
de qualquer outra entidade pública ou 
privada.

Or. es
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Alteração 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, o Conselho de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada. 

(13) A Rede deve dispor dos poderes 
necessários para desempenhar as funções 
de regulamentação com eficiência e 
sobretudo de forma independente. A 
independência das entidades reguladoras 
não só é um princípio de base da boa 
governação mas também uma condição 
fundamental para assegurar a confiança do 
mercado. Em função da situação a nível 
nacional, a Rede de Reguladores deve, 
pois, actuar independentemente de 
quaisquer interesses de mercado e não 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo nem de qualquer outra entidade 
pública ou privada. 

Or. fr

Alteração 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia 
processual, ter o direito de interpor 
recurso junto da Câmara de Recurso, que 
deve fazer parte da Agência mas ser 
independente da sua estrutura 
administrativa e reguladora.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 42
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia processual, 
ter o direito de interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso, que deve fazer parte 
da Agência mas ser independente da sua 
estrutura administrativa e reguladora.

(14) Nos casos em que a Agência tenha 
poderes de decisão, as partes interessadas 
devem, por razões de economia processual, 
ter o direito de interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso, que deve fazer parte 
da Agência mas ser independente da sua 
estrutura administrativa e reguladora. As 
decisões finais devem poder ser objecto de 
recurso perante o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias.

Or. es

Alteração 43
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Agência deve aplicar as regras 
gerais relativas ao acesso público aos 
documentos em poder dos organismos 
comunitários. O Conselho de 
Administração deve estabelecer as medidas 
práticas para a protecção das informações 
comercialmente sensíveis e dos dados 
pessoais. 

(17) A Agência deve aplicar as regras 
gerais relativas ao acesso público aos 
documentos em poder dos organismos 
comunitários. O Conselho de 
Administração deve aprovar os protocolos 
e estabelecer as medidas práticas para a 
protecção das informações comercialmente 
sensíveis e dos dados pessoais. 

Or. es
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Alteração 44
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A participação de países terceiros nos 
trabalhos da Agência deve ser possível em 
conformidade com acordos adequados a 
celebrar pela Comunidade.

(18) A participação de países terceiros nos 
trabalhos da Agência deve ser possível em 
conformidade com acordos adequados a 
celebrar pela Comunidade em 
conformidade com as disposições do 
Tratado.

Or. ro

Justificação

Os acordos com países terceiros devem ser aprovados pelo Parlamento, em conformidade 
com as disposições do Tratado.

Alteração 45
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo a que os objectivos da 
acção proposta – a cooperação entre as 
entidades reguladoras nacionais a nível 
comunitário – não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, podendo por esse 
motivo ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade estabelecido no artigo 
5.º do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir esses objectivos,

(19) Atendendo a que os objectivos da 
acção proposta, a participação e a 
cooperação entre as entidades reguladoras 
nacionais a nível comunitário – não podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, podendo por esse 
motivo ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade estabelecido no artigo 
5.º do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir esses objectivos,
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Or. es

Alteração 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento Estabelecimento de uma Rede de
Reguladores da Energia

Or. fr

Justificação

As funções que a Comissão tenciona confiar a uma Agência poderiam ser, à semelhança do 
que sucede com as actividades do Comité Europeu de Reguladores dos Mercados 
Financeiros, mais cabalmente desempenhadas pela Rede de Reguladores da Energia.

Alteração 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades 
reguladoras mencionadas no artigo 22.°-
A da Directiva 2003/54/CE e no artigo 
24.°-A da Directiva 2003/55/CE e, se 
necessário, coordenar a sua actuação. 

Após parecer favorável do Parlamento 
Europeu e do Conselho, é estabelecida a 
Rede de Cooperação dos Reguladores da 
Energia, a seguir denominada a "Rede". 

Or. fr
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Justificação

As funções que a Comissão tenciona confiar a uma Agência poderiam ser, à semelhança do 
que sucede com as actividades do Comité Europeu de Reguladores dos Mercados 
Financeiros, mais cabalmente desempenhadas pela Rede de Reguladores da Energia.

Alteração 48
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu as 
funções de regulação desempenhadas a 
nível nacional pelas entidades reguladoras 
mencionadas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e, se necessário, coordenar a 
sua actuação.

 É estabelecida a Agência de Cooperação 
dos Reguladores da Energia, a seguir 
denominada “a Agência”, com o objectivo 
de complementar a nível europeu – quando 
estejam em causa pelo menos dois 
Estados-Membros – as funções de 
regulação desempenhadas a nível nacional 
pelas entidades reguladoras mencionadas 
no artigo 22.°-A da Directiva 2003/54/CE e 
no artigo 24.°-A da Directiva 2003/55/CE 
e, se necessário, coordenar a sua actuação.

Or. de

Justificação

Trata-se de clarificar que a agência deve intervir quando a regulamentação se afigura 
insuficiente devido ao carácter transfronteiriço da acção.  

Alteração 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2º Suprimido
Estatuto jurídico e sede
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1. A Agência será um organismo 
comunitário dotado de personalidade 
jurídica.
2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla 
capacidade jurídica reconhecida pela 
legislação destes Estados às pessoas 
colectivas. Pode, nomeadamente, adquirir 
ou alienar bens móveis e imóveis e ser 
parte num processo judicial.
3. A Agência é representada pelo seu 
Director.
4. A sede da Agência é fixada em [local]. 
Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. fr

Alteração 50
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida pela legislação destes 
Estados às pessoas colectivas. Pode, 
nomeadamente, adquirir ou alienar bens 
móveis e imóveis e ser parte num processo 
judicial.

2. Em todos os Estados-Membros, a 
Agência gozará da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida pela legislação destes 
Estados às pessoas colectivas. Pode ser 
parte num processo judicial.

Or. de

Justificação

A Agência não deve poder adquirir bens.
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Alteração 51
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4.A sede da Agência é fixada em [local]. 
Enquanto as suas instalações não estiverem 
prontas, será acolhida em instalações da 
Comissão.

4. A sede da Agência é fixada em 
Potsdam. Enquanto as suas instalações não 
estiverem prontas, será acolhida em 
instalações da Comissão.

Or. de

Justificação

Potsdam, situado em Brandemburgo, bastião da produção de energia e de fácil acesso para 
os membros da Agência, constitui uma sede ideal.

Alteração 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3º Suprimido
Composição

A Agência será constituída por:
(a) Um Conselho de Administração, que 
terá as responsabilidades definidas no 
artigo 10.º;
(b) Um Conselho de Reguladores, que 
terá as responsabilidades definidas no 
artigo 12.º;
(c) Um Director, que terá as 
responsabilidades definidas no 
artigo 14.º;
(d) Uma Câmara de Recurso, que terá as 
responsabilidades definidas no artigo 16.º.
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Or. fr

Alteração 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Tipologia dos actos da Agência Tarefas da Agência

A Agência pode: A Agência irá:
(a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(a) Emitir pareceres e recomendações 
dirigidos aos operadores de redes de 
transporte sobre questões relacionadas 
com o bom funcionamento do mercado 
interno;

(b) Emitir pareceres dirigidos às entidades 
reguladoras;

(b) Emitir pareceres e recomendações 
dirigidos às entidades reguladoras sobre 
questões relacionadas com o bom 
funcionamento do mercado interno;

(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(c) Emitir pareceres e recomendações à 
Comissão;

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.º, 7.° e 
8.°.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não atribui à Agência os poderes necessários para desempenhar o 
seu papel, isto é, permitir a cooperação entre os reguladores nacionais, enfrentar as questões 
transfronteiriças e contribuir de modo geral para o bom funcionamento do mercado interno.

Alteração 54
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Emitir pareceres dirigidos aos 
operadores de redes de transporte;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 55
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Elaborar colectâneas de boas 
práticas e adoptar orientações em 
conformidade com as disposições dos 
artigos 6.º e 7.º;

Or. es

Alteração 56
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 7.° e 8.°.

(d) Adoptar decisões individuais nos casos 
específicos previstos nos artigos 6.º, 7.° e 
8.°.

Or. es

Alteração 57
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, a pedido da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 

A Agência pode, a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão ou 
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Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida.

por iniciativa própria, emitir um parecer ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida.

Or. de

Justificação

Reforço da cooperação da Agência com o Parlamento Europeu.

Alteração 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Agência pode, a pedido da Comissão ou 
por iniciativa própria, emitir um parecer à 
Comissão sobre todas as questões relativas 
ao objectivo para o qual foi estabelecida. 

A Rede pode emitir um parecer à Comissão 
sobre todas as questões relativas ao 
objectivo para o qual foi estabelecida. 

Or. fr

Alteração 59
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5-A
A Agência mantém um diálogo aberto, 
transparente e regular com as 
organizações representativas dos 
interesses existentes no sector e consulta 
as partes interessadas antes da adopção 
dos actos que se lhes refiram.

Or. es
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Alteração 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º Suprimido
Funções relativas à cooperação dos 
operadores de redes de transporte

1. A Agência enviará um parecer à 
Comissão sobre o projecto de estatutos, a 
lista de membros e o projecto de 
regulamento interno da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade em conformidade com o n.º 
2 do artigo 2.º-B do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 e da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de gás 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 
2.º-B do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005.
2. A Agência acompanhará a execução 
das actividades da rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade, como previsto no artigo 2.º-
D do Regulamento (CE) n.° 1228/2003, e 
da rede europeia de operadores de redes 
de transporte de gás, como previsto no 
artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005. 
3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 
2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.° 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
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investimento decenal.
4. Enviará um parecer devidamente 
justificado à Comissão caso considere que 
o projecto de programa de trabalho anual 
ou o projecto de plano de investimento 
decenal apresentados em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e o n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005 não asseguram um tratamento 
não discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado.
5. A Agência emitirá um parecer 
devidamente justificado à Comissão, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 2.º-E 
do Regulamento (CE) n.° 1228/2003 e 
com o n.º 2 do artigo 2.º-E do 
Regulamento (CE) n.° 1775/2005, caso 
considere que um código técnico ou de 
mercado não assegura um tratamento não 
discriminatório, uma concorrência 
efectiva e um funcionamento eficiente do 
mercado, que um código técnico ou de 
mercado não foi adoptado num prazo 
razoável ou que os operadores de redes de 
transporte não aplicam um código técnico 
ou de mercado. 
6. A Agência acompanhará a cooperação 
regional dos operadores de redes de 
transporte referidos no artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e no 
artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005.

Or. fr

Alteração 61
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 3. A Agência aprovará os códigos e 
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rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no 
n.º 2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

normas (incluindo o plano de investimento 
decenal contendo os obstáculos ao 
desenvolvimento de redes 
transfronteiriças causados por práticas ou 
procedimentos de autorização 
divergentes), a fim de assegurar a não 
discriminação, a concorrência efectiva e o 
funcionamento eficaz e seguro do 
mercado.

Or. xm

Justificação

Clarificação e aditamento em conformidade com as alterações ao regulamento do mercado 
do gás.

Alteração 62
Ján Hudacký

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à 
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de
transporte de gás tal como previsto no 
n.º 2 do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, sobre os códigos técnicos 
ou de mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

3. A Agência aprovará os códigos e 
normas (incluindo o plano de investimento 
decenal), a fim de assegurar a não 
discriminação, a concorrência efectiva e o 
funcionamento eficaz e seguro do 
mercado.

Or. en
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Alteração 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode emitir um parecer à
rede europeia de operadores de redes de 
transporte de electricidade tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e à rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de gás tal como previsto no n.º 2 
do artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.º
1775/2005, sobre os códigos técnicos ou de 
mercado, o projecto de programa de 
trabalho anual e o projecto de plano de 
investimento decenal.

3. Após consultar os parceiros pertinentes,
a Agência preparará orientações 
estratégicas para a rede europeia de 
operadores de redes de transporte de 
electricidade tal como previsto no n.º 2 do 
artigo 2.º-D do Regulamento (CE) n.º
1228/2003 e à rede europeia de operadores 
de redes de transporte de gás tal como 
previsto no n.º 2 do artigo 2.º-D do 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005, sobre os 
códigos técnicos e de mercado,  e o 
projecto de plano de investimento decenal, 
a fim de assegurar a não discriminação, a 
concorrência efectiva e o funcionamento 
eficaz e seguro do mercado.

Or. en

Justificação

Embora a rede europeia dos operadores das redes de transportes esteja encarregada de 
desenvolver os códigos e os planos de investimento decenais, a Agência deve estar em 
condições de proporcionar orientação, a fim de assegurar o bom funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 64
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência – por sua própria 
iniciativa ou a pedido da Comissão –
aconselhará a Comissão relativamente à 
preparação de orientações estratégicas 
para a rede europeia dos operadores das 
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redes de transportes, nas quais devem ser 
preparados códigos e normas (incluindo, 
códigos técnicos, planos de investigação e 
instrumentos de operação de redes 
comuns, um plano de investimento 
decenal contendo, de três em três anos, 
uma perspectiva de adequação da 
produção e um programa de trabalho 
anual), tal como previsto no n.º 1, alíneas 
a) e c), do artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 e no n.º 1, alíneas a) e 
c), do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, incluindo, quando tal for 
adequado, a adopção de orientações 
obrigatórias. A Agência – por sua própria 
iniciativa ou a pedido da Comissão –
aconselhará a Comissão relativamente à 
preparação de códigos de mercado, 
incluindo a adopção de orientações 
obrigatórias.

Or. en

Justificação

Aditamento.

Alteração 65
Ján Hudacký

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência – por sua própria 
iniciativa ou a pedido da Comissão –
aconselhará a Comissão relativamente à 
preparação de orientações estratégicas 
para a rede europeia dos operadores das 
redes de transportes, nas quais devem ser 
preparados códigos e normas (incluindo, 
códigos técnicos, planos de investigação e 
instrumentos de operação de redes 
comuns, um plano de investimento 
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decenal contendo, de dois em dois anos, 
uma perspectiva de adequação da 
produção e um programa de trabalho 
anual), tal como previsto no n.º 1, alíneas 
a) e c), do artigo 2.º-C do Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 e no n.º 1, alíneas a) e 
c), do artigo 2.º-C do Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005, incluindo, quando tal for 
adequado, a adopção de orientações 
obrigatórias. A Agência – por sua própria 
iniciativa ou a pedido da Comissão –
aconselhará a Comissão relativamente à 
preparação de códigos de mercado, 
incluindo a adopção de orientações
obrigatórias.

Or. en

Justificação

O âmbito e profundidade dos códigos e normas propostos – quer sejam aplicáveis a todas as 
infra-estruturas de transporte, quer a interacções entre as redes nacionais de transporte 
existentes – devem ser definidas "ex ante". Antes de mais, a Agência – por sua própria 
iniciativa ou a pedido da Comissão – deve aconselhar a Comissão sobre o âmbito e 
profundidade exactos de um código ou norma no interior dos domínios especificados no n.º 3 
do artigo 2.º-C do regulamento relativo ao gás e electricidade. Da mesma forma, é 
necessário definir "ax ante" os objectivos de alto nível e o âmbito do plano de investimento 
decenal. 

Alteração 66
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência aprovará os códigos e o 
plano de investimento decenal preparados 
pela rede europeia dos operadores das 
redes de transporte de electricidade e de 
gás, tal como previsto no n.º 2 do artigo 
2.º-D do Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e no n.º 2 do artigo 2.º-D do Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005, respectivamente.
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Or. en

Justificação

Os códigos são essenciais para assegurar um bom funcionamento de mercado interno. Por 
isso, a Agência deve aprová-los. Além disso, as autoridades reguladoras nacionais aprovam 
os planos de investimento dos operadores de redes de transporte. Por isso, a Agência deve 
aprovar, a nível comunitário, os planos de investimento da rede europeia dos operadores das 
redes de transporte. 

Alteração 67
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

A Agência acompanhará a cooperação 
regional dos operadores de redes de 
transporte referidos no artigo 2.º-H do 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 e no 
artigo 2.º-H do Regulamento (CE) n.º 
1775/2005.

Suprimido

Or. de

Justificação

A supervisão regional não constitui parte integrante do âmbito de competências da Agência.

Alteração 68
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Agência, em conformidade com o 
seu programa de trabalho ou a pedido da 
Comissão, elabora colectâneas de boas 
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práticas e adopta orientações que 
contenham directrizes para salvaguardar 
os princípios de não-discriminação, de 
uma concorrência efectiva e de 
funcionamento eficiente do mercado na 
elaboração dos códigos técnicos e do 
mercado, do projecto de programa de 
trabalho anual ou do projecto de plano de 
investimento decenal; as orientações não 
têm carácter vinculativo, salvo se forem 
adoptadas mediante o procedimento 
regulamentar pertinente.

Or. es

Alteração 69
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. A Agência supervisiona a aplicação 
das orientações que adopta a título do 
número anterior e pode - por sua própria 
iniciativa, sob proposta da Comissão ou 
de uma autoridade competente, ou a 
pedido de um operador interessado -
adoptar decisões tendentes a comprovar a 
sua aplicação efectiva pelos seus 
destinatários.

Or. es

Alteração 70
Ján Hudacký

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Agência consultará extensa e 
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precocemente os participantes no 
mercado, os consumidores e os 
utilizadores finais, duma forma aberta e 
transparente, em particular, acerca das 
suas funções enquanto operadores de 
sistemas de transporte.

Or. en

Justificação

As consultas públicas a nível comunitário são actualmente efectuadas pelo ERGEG. Por isso, 
a Agência deve herdar esta tarefa, dado que já possui experiência e normas bem enraizadas 
na realização de consultas públicas. Além disso, a Agência – ao contrário dos operadores de 
sistemas de transporte – é o órgão criado para actuar no interesse de todos os participantes 
no mercado.

Alteração 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7º Suprimido
Funções relativas às entidades 

reguladoras nacionais
1. A Agência adoptará decisões 
individuais sobre questões técnicas 
sempre que tais decisões estejam previstas 
nas orientações adoptadas nos termos da 
Directiva 2003/54/CE, da Directiva 
2003/55/CE, do Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou do Regulamento (CE) n.° 
1775/2005.
2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido 
da Comissão, adoptar orientações não 
vinculativas para ajudar as entidades 
reguladoras e os intervenientes no 
mercado a partilhar boas práticas.
3. A Agência promoverá a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais 
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e entre as entidades reguladoras a nível 
regional. Sempre que considere 
necessário que sejam aplicadas regras 
vinculativas a tal cooperação, apresentará 
à Comissão recomendações nesse sentido. 
4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas 
na Directiva 2003/54/CE, na Directiva 
2003/55/CE, no Regulamento (CE) n.° 
1228/2003 ou no Regulamento (CE) n.° 
1775/2005. 
5. Se uma entidade reguladora nacional 
não der cumprimento ao parecer da 
Agência tal como referido no n.º 4 no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
sua recepção, a Agência informará do 
facto a Comissão.
6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.° 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.° 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. Após consulta da 
Comissão, a Agência emitirá um parecer 
no prazo de quatro meses. 
7. A Agência decidirá qual o regime 
regulador a aplicar no caso de uma 
infra-estrutura que liga dois ou mais 
Estados-Membros, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 22.º-D da Directiva 
2003/54/CE e com o n.º 3 do artigo 24.º-D 
da Directiva 2003/55/CE. 

Or. fr
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Alteração 72
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido da 
Comissão, adoptar orientações não 
vinculativas para ajudar as entidades 
reguladoras e os intervenientes no mercado 
a partilhar boas práticas.

2. A Agência pode, em conformidade com 
o seu programa de trabalho ou a pedido da 
Comissão, adoptar orientações não 
vinculativas para ajudar as entidades 
reguladoras e os intervenientes no mercado 
no âmbito da política energética para a 
Europa. Pode igualmente adoptar 
orientações que contenham directrizes 
para salvaguardar os princípios de 
não-discriminação, de uma concorrência 
efectiva e de funcionamento eficiente do 
mercado interno; as orientações não têm 
carácter vinculativo, salvo se forem 
adoptadas mediante o procedimento 
regulamentar pertinente.

Or. es

Alteração 73
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora ou da 
Comissão, sobre a conformidade de uma 
decisão adoptada por uma entidade 
reguladora com as orientações referidas na 
Directiva 2003/54/CE, na Directiva 
2003/55/CE, no Regulamento (CE) n.º 
1228/2003 ou no Regulamento (CE) n.º 
1775/2005.

4. A Agência deve emitir um parecer, a 
pedido de uma entidade reguladora, sobre a 
conformidade de uma decisão adoptada por 
uma entidade reguladora com as 
orientações referidas na Directiva 
2003/54/CE, na Directiva 2003/55/CE, no 
Regulamento (CE) n.º 1228/2003 ou no 
Regulamento (CE) n.º 1775/2005.

Or. de
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Justificação

Reforço da independência dos trabalhos da Agência.

Alteração 74
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto a Comissão.

5. Se uma entidade reguladora nacional não 
der cumprimento ao parecer da Agência tal 
como referido no n.º 4 no prazo de quatro 
meses a contar da data da sua recepção, a 
Agência informará do facto o Governo do 
Estado-Membro em causa.

Or. de

Justificação

Reforço da independência dos trabalhos da Agência.

Alteração 75
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. Após consulta da 
Comissão, a Agência emitirá um parecer 
no prazo de quatro meses.

6. Quando uma entidade reguladora 
nacional tiver, em casos específicos, 
dificuldade em aplicar as orientações 
referidas na Directiva 2003/54/CE, na 
Directiva 2003/55/CE, no Regulamento 
(CE) n.º 1228/2003 ou no Regulamento 
(CE) n.º 1775/2005, pode solicitar o 
parecer da Agência. A Agência emitirá um 
parecer no prazo de dois meses.

Or. de
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Justificação

Reforço da independência dos trabalhos da Agência e redução dos prazos.

Alteração 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8º Suprimido
Outras funções

1. A Agência pode conceder isenções, nos 
termos do previsto no n.º 4, alínea a), do 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
1228/2003. A Agência pode também 
conceder isenções nos termos do disposto 
no n.º 3, alínea a), do artigo 22.º da 
Directiva 2003/55/CE se a infra-estrutura 
em causa estiver localizada no território 
de dois ou mais Estados-Membros. 
2. A Agência deve propor um operador de 
rede independente, em conformidade com 
o n.º 4 do artigo 10.º da Directiva 
2003/54/CE e com o n.º 4 do artigo 9.º da 
Directiva 2003/55/CE.

Or. fr

Alteração 77
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência pode desempenhar outras 
funções por conta da Comissão ou das 
autoridades reguladoras nacionais 
quando forem susceptíveis de delegação e 
em conformidade com as disposições 
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previstas no acto de habilitação aplicável.

Or. es

Alteração 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9º Suprimido
Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração 
de cinco anos, renovável uma vez.
2. O Conselho de Administração nomeará 
o seu presidente e o seu vice-presidente de 
entre os seus membros. O vice-presidente 
substituirá automaticamente o presidente 
sempre que este não possa exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, as partir 
do momento em que deixem de ser 
membros do Conselho de Administração.
3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, 
pelo menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
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pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a assistir às suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela 
Agência.
4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois 
terços dos membros presentes.
5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as condições em que um 
membro pode agir em nome de outro e, se 
necessário, as regras em matéria de 
quórum.

Or. fr

Alteração 79
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por oito membros. Dois serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez. Metade 
dos membros do Conselho de 
Administração será objecto de renovação 
após dois anos e meio de mandato, 
assegurando-se, ao longo dos mandatos, a 
aplicação da adequada perspectiva de 
género e a presença de nacionais dos 
diferentes Estados-Membros. A primeira 
renovação processar-se-á por sorteio e 
proporcionalmente entre membros 
nomeados pelo Conselho e pela Comissão.
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Or. es

Alteração 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros, designados 
com base em critérios de competência 
profissional e de proveniência de doze 
diferentes Estados-Membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

Or. ro

Justificação

No âmbito da Agência, a diversidade, a experiência e a competência dos membros são 
essenciais. 

Alteração 81
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos.

Or. de
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Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 82
Daniel Dăianu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

1. O Conselho de Administração será 
composto por doze membros de 12 
nacionalidades diferentes, escolhidos com 
base na sua especialização. Seis serão 
nomeados pela Comissão e seis pelo 
Conselho, após consulta ao Parlamento 
Europeu. O mandato terá uma duração de 
cinco anos, renovável uma vez.

Or. en

Justificação

Desta forma, o Conselho de Administração será mais representativo e terá uma maior 
responsabilização democrática.

Alteração 83
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os membros do Conselho de 
Administração actuarão com 
independência e abster-se-ão de 
quaisquer actos incompatíveis com a 
natureza das suas funções, devendo 
apresentar anualmente uma declaração 
assinada comprovativa de que não 
estiveram envolvidos em qualquer conflito 
de interesses com as actividades da 
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Agência.

Or. es

Alteração 84
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações, salvo decisão em contrário 
do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração reunir-se-á, 
pelo menos, duas vezes por ano em sessão 
ordinária. Reunir-se-á igualmente por 
iniciativa do seu presidente, a pedido da 
Comissão ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. O Conselho de 
Administração poderá convidar qualquer 
pessoa cuja opinião possa ser considerada 
útil a assistir às suas reuniões na qualidade 
de observador. Os membros do Conselho 
de Administração poderão, respeitando o 
regulamento interno, ser assistidos por 
conselheiros ou por peritos. O secretariado 
do Conselho de Administração é 
assegurado pela Agência.

3. O Conselho de Administração reúne-se
por convocação do seu presidente. O 
Director da Agência participa nas 
deliberações. O Conselho de 
Administração reunir-se-á, pelo menos, 
duas vezes por ano em sessão ordinária. 
Reunir-se-á igualmente por iniciativa do 
seu presidente, a pedido da Comissão, do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou a 
pedido de, pelo menos, um quarto dos seus 
membros. O Conselho de Administração 
poderá convidar terceiros por decisão 
unânime a assistir às suas reuniões na 
qualidade de observador. Os membros do 
Conselho de Administração poderão, 
respeitando o regulamento interno, ser 
assistidos por conselheiros ou por peritos. 
O secretariado do Conselho de 
Administração é assegurado pela Agência.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.
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Alteração 85
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes.

4. O Conselho de Administração adoptará 
as suas decisões por maioria de dois terços 
dos membros presentes, salvo disposição 
em contrário do presente Regulamento ou 
do Estatuto.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 86
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as condições em que um 
membro pode agir em nome de outro e, se 
necessário, as regras em matéria de 
quórum.

5. Cada membro dispõe de um voto. O 
regulamento interno estabelecerá em mais 
pormenor o processo de votação, 
nomeadamente as regras em matéria de 
quórum.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.
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Alteração 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10º Suprimido
Funções do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 
2 do artigo 13.º.
2. O Conselho de Administração nomeará 
os membros do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
11.°.
3. O Conselho de Administração nomeará 
os membros da Câmara de Recurso em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 15.°.
4. O Conselho de Administração 
adoptará, até 30 de Setembro de cada ano, 
após consulta da Comissão e com a 
aprovação do Conselho de Reguladores 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 
12.º, o programa de trabalho da Agência 
para o ano seguinte e transmiti-lo-á ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão. Esse programa de trabalho 
será adoptado sem prejuízo do 
procedimento orçamental anual.
5. O Conselho de Administração exerce as 
suas competências orçamentais em 
conformidade com os artigos 18.º a 21.º.
6. O Conselho de Administração decide, 
depois de obtido o acordo da Comissão, 
quanto à aceitação de quaisquer legados, 
doações ou subvenções provenientes de 
outras fontes da Comunidade.
7. O Conselho de Administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o Director.
8. O Conselho de Administração definirá, 
se necessário, a política de pessoal da 
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Agência nos termos do n.º 2 do artigo 
25.°.
9. O Conselho de Administração adopta 
as disposições especiais necessárias para 
a aplicação do direito de acesso aos 
documentos da Agência, em 
conformidade com o artigo 27.º.
10. O Conselho de Administração aprova 
o relatório anual sobre as actividades da 
Agência referido no n.º 8 do artigo 14.º e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao 
Tribunal de Contas o mais tardar em 15 
de Junho. Esse relatório contém uma 
secção distinta, aprovada pelo Conselho 
de Reguladores, relativa às actividades de 
regulamentação da Agência no exercício 
considerado.
11. O Conselho de Administração aprova 
o seu regulamento interno.

Or. fr

Alteração 88
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, após consulta do Conselho de 
Reguladores, em conformidade com o n.º 2 
do artigo 13.º.

1. O Conselho de Administração nomeará 
o Director, em consonância com o 
Conselho de Reguladores, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 13.º.

Or. de

Justificação

Melhor definição de competências.
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Alteração 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Conselho de Reguladores Rede de Reguladores

Or. fr

Alteração 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro. 

1. A Rede de Reguladores será composta
por um representante, por Estado-Membro, 
das entidades reguladoras referidas no 
artigo 22.°-A da Directiva 2003/54/CE e no 
artigo 24.°-A da Directiva 2003/55/CE e 
por um representante da Comissão, que não 
participará nas votações. O Conselho de 
Administração da Rede será composto por 
estes representantes. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro. Os suplentes 
apenas participarão nas reuniões para
substituir um representante titular.

Or. fr

Alteração 91
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
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Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro.

Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE, bem como por um 
representante da Comissão, um 
representante do Conselho e um 
representante do Parlamento Europeu, 
que não participará nas votações. As 
entidades reguladoras nacionais nomearão 
um suplente por Estado-Membro.

Or. ro

Justification

A presente alteração visa alargar as missões de aconselhamento da Agência face às 
instâncias legislativas da União. Em contrapartida, só tem uma obrigação de alerta 
relativamente ao executivo (a Comissão).

Alteração 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores elege um 
presidente e um vice-presidente de entre os 
seus membros. O vice-presidente 
substituirá o presidente sempre que este 
não esteja em condições de exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, no 
momento em que deixem de ser membros 
do Conselho de Reguladores. 

2. A Rede de Reguladores elege um 
presidente e um vice-presidente de entre os 
seus membros. O vice-presidente 
substituirá o presidente sempre que este 
não esteja em condições de exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, no 
momento em que deixem de ser membros 
da Rede de Reguladores. 

Or. fr
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Alteração 93
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços. A ponderação 
dos votos é análoga à ponderação no 
Conselho.

Or. de

Justificação

Assegurar uma maior aceitação da Agência.

Alteração 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. A Rede de Reguladores deliberará por 
maioria de dois terços dos seus membros. 
Cada membro ou suplente terá direito a um 
voto.

Or. fr

Alteração 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Reguladores adoptará o 4. A Rede de Reguladores adoptará o seu 
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seu regulamento interno. regulamento interno. 

Or. fr

Alteração 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, a 
Rede de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

Or. fr

Alteração 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O secretariado do Conselho de 
Reguladores será assegurado pela 
Agência.

6. A Rede de Reguladores nomeará o seu
Director, organizará o seu Secretariado, 
elaborará o seu orçamento e decidirá da 
localização da sua sede.

Or. fr
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Alteração 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12º Suprimido
Funções do Conselho de Reguladores

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita 
à execução das funções de direcção.
2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.
3. O Conselho de Reguladores aprovará, 
em conformidade com o n.º 4 do artigo 
10.º e o n.º 6 do artigo 14.º e em 
consonância com o projecto de orçamento 
estabelecido em conformidade com o n.º 1 
do artigo 20.º, o programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á antes de 1 de Setembro para adopção 
pelo Conselho de Administração.
4. O Conselho de Reguladores aprovará a 
secção distinta do relatório anual relativa 
às actividades de regulamentação tal 
como previsto no n.º 10 do artigo 10.° e no 
n.º 8 do artigo 14.°. 

Or. fr
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Alteração 99
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores dará o seu 
consentimento ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção. O Director executará as suas 
funções em conformidade com as decisões 
do Conselho de Reguladores, o qual 
deverá ser o único órgão deliberatório da 
Agência em matéria de regulamentação.

Or. en

Justificação

Delimitação de competências.

Alteração 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13º Suprimido
Director

1. A Agência será gerida pelo seu 
Director, que será independente no 
exercício das suas funções. Sem prejuízo 
das competências respectivas da 
Comissão, do Conselho de Administração 
e do Conselho de Reguladores, o Director 
não deve solicitar nem receber instruções 
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de nenhum Governo ou organismo.
2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um 
convite à manifestação de interesse. Antes 
de ser nomeado, o candidato seleccionado 
pelo Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. 
3. O mandato do Director será de cinco 
anos. No decurso dos nove meses que 
antecedem o termo desse período, a 
Comissão procederá a uma avaliação. No 
âmbito da avaliação, a Comissão 
examinará nomeadamente:
(a) O modo como o Director 
desempenhou as suas funções;
(b) As atribuições e necessidades da 
Agência nos anos seguintes.
4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos. 
5. O Conselho de Administração 
informará o Parlamento Europeu da sua 
intenção de renovar o mandato do 
Director. No prazo de um mês antes da 
renovação do seu mandato, o Director 
pode ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros. 
6. Se o mandato não for renovado, o 
Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.
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7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros. 
8. O Parlamento e o Conselho podem 
convidar o Director a apresentar um 
relatório sobre o exercício das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 101
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções e actuará de acordo com as 
decisões do Conselho de Reguladores. 
Sem prejuízo das competências respectivas 
da Comissão, do Conselho de 
Administração e do Conselho de 
Reguladores, o Director não deve solicitar 
nem receber instruções ou recomendações 
de nenhum Governo ou organismo de 
natureza pública ou privada.

Or. es
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Alteração 102
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. 

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos declarados 
aptos pela comissão competente do 
Parlamente Europeu de entre, pelo 
menos, três candidatos propostos pela 
Comissão, na sequência de um convite à 
manifestação de interesse. Para o efeito, os 
candidatos seleccionados são convidados 
a proferir uma declaração perante a 
comissão competente do Parlamento e 
responder a perguntas formuladas pelos 
seus membros. 

Or. es

Alteração 103
Daniel Dăianu

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. 

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Reguladores, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Reguladores pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. O 
Parlamento pode opor-se à sua nomeação 
no caso de as respostas não parecerem em 
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conformidade com as orientações da UE.

Or. en

Justificação

Coerência do número alterado.

Alteração 104
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base nas suas 
competências e experiência, competências 
e experiência, de uma lista de pelo menos 
cinco candidatos propostos pela Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração deve apresentar uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. O 
Parlamento Europeu dispõe de direito de 
veto.

Or. de

Justificação

Reforço do papel do Parlamento e da independência da Agência.
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Alteração 105
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

Suprimido.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 106
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração 
informará o Parlamento Europeu da sua 
intenção de renovar o mandato do 
Director. No prazo de um mês antes da 
renovação do seu mandato, o Director 
pode ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros.

Suprimido.

Or. de
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Justificação

 Reforço da independência da Agência.

Alteração 107
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o mandato não for renovado, o 
Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

6. O Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

Or. de

Justificação

Reforço da aceitação da Agência.

Alteração 108
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus votos.

Or. de

Justificação

Adaptação a uma alteração anterior.
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Alteração 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14º Suprimido
Funções do Director

1. O Director será responsável por 
assegurar a representação da Agência e 
será encarregado da sua gestão.
2. O Director preparará os trabalhos do 
Conselho de Administração. Participará, 
sem direito de voto, nos trabalhos do 
Conselho de Administração.
3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
4. O Director será responsável pela 
execução do programa de trabalho anual 
da Agência sob a orientação do Conselho 
de Reguladores e sob o controlo 
administrativo do Conselho de 
Administração.
5. O Director tomará as medidas 
necessárias, nomeadamente a adopção de 
instruções administrativas internas e a 
publicação de anúncios, para assegurar o 
funcionamento da Agência de um modo 
conforme com o presente regulamento.
6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á ao Conselho de Administração e à 
Comissão antes de 30 de Junho.
7. O Director preparará o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Agência em aplicação do artigo 20.º e 
executará o orçamento da Agência em 
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aplicação do artigo 21.º.
8. Todos os anos o Director elaborará um 
projecto de relatório anual contendo uma 
secção relativa às actividades de 
regulamentação da Agência e uma secção
sobre as questões financeiras e 
administrativas.
9. O Director exercerá, relativamente ao 
pessoal da Agência, os poderes previstos 
no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. fr

Alteração 110
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Câmara de Recurso será composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das entidades 

1. A Câmara de Recurso será composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das entidades 
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reguladoras nacionais, autoridades de 
concorrência ou outras instituições 
nacionais ou comunitárias com experiência 
relevante no sector da energia. A Câmara 
de Recurso designará o seu presidente. As 
decisões da Câmara de Recurso serão 
adoptadas por maioria qualificada de, pelo 
menos, quatro dos seus seis membros. A 
Câmara de Recurso será convocada sempre 
que necessário.

reguladoras nacionais, autoridades de 
concorrência ou outras instituições 
nacionais ou comunitárias com experiência 
relevante no sector da energia, designados 
com base em critérios de competência
profissional e de proveniência de doze 
diferentes Estados-Membros. A Câmara 
de Recurso designará o seu presidente. As 
decisões da Câmara de Recurso serão 
adoptadas por maioria qualificada de, pelo 
menos, quatro dos seus seis membros. A 
Câmara de Recurso será convocada sempre 
que necessário.

Or. ro

Justificação

No âmbito da Agência, a diversidade, a experiência e a competência dos membros são 
essenciais. 

Alteração 112
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta conjunta do 
Conselho e da Comissão, na sequência de 
um convite à manifestação de interesse, 
após consulta do Conselho de Reguladores.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.
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Alteração 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores. 

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Parlamento 
Europeu, por proposta da Comissão, na 
sequência de um convite à manifestação de 
interesse, após consulta da Rede de 
Reguladores. 

Or. fr

Alteração 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Agência, no 
seu Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave 
e se o Conselho de Administração, após 
obtenção do parecer do Conselho de 
Reguladores, tomar uma decisão nesse 
sentido.

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções. 

Or. fr
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Alteração 115
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Agência, no seu 
Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave e 
se o Conselho de Administração, após 
obtenção do parecer do Conselho de 
Reguladores, tomar uma decisão nesse 
sentido.

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de seis anos. Os 
membros da Câmara de Recurso serão 
independentes na tomada de decisões; não 
aceitarão quaisquer instruções. Não podem 
exercer nenhuma outra função na Agência, 
no seu Conselho de Administração ou no 
seu Conselho de Reguladores. Um membro 
da Câmara de Recurso não pode ser 
demitido das suas funções durante o 
mandato, excepto se tiver cometido uma 
falta grave e se o Conselho de 
Administração, após obtenção do parecer 
do Conselho de Reguladores, tomar uma 
decisão nesse sentido.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a Agência não tomar uma decisão, 
pode ser instaurado um processo por 
denegação de justiça no Tribunal de 
Primeira Instância ou no Tribunal de 
Justiça em conformidade com o artigo 
232.º do Tratado.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência tomará as medidas 
necessárias à execução do acórdão do 
Tribunal de Primeira Instância ou do 
Tribunal de Justiça.

3. A Rede tomará as medidas necessárias à 
execução do acórdão do Tribunal de 
Primeira Instância ou do Tribunal de 
Justiça.

Or. fr

Alteração 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração, juntamente com o quadro 
dos efectivos previstos. Todos os anos, o 
Conselho de Administração estabelecerá, 
com base num projecto elaborado pelo 
Director, o mapa previsional das receitas e 
despesas da Agência para o exercício 
seguinte. Esse mapa previsional, que 
incluirá um projecto de quadro do pessoal, 
será transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão, o mais tardar 
em 31 de Março. Antes da adopção do 
mapa previsional, o projecto elaborado 
pelo Director será transmitido ao 
Conselho de Reguladores, que pode emitir 

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração da Rede, juntamente com o 
quadro dos efectivos previstos. Todos os 
anos, o Conselho de Administração 
estabelecerá, com base num projecto
elaborado pelo Director, o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Agência para o exercício seguinte. Esse 
mapa previsional, que incluirá um projecto 
de quadro do pessoal, será transmitido pelo 
Conselho de Administração à Comissão, o 
mais tardar em 31 de Março. 
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um parecer sobre o projecto.

Or. fr

Alteração 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade orçamental adoptará o 
quadro de pessoal da Agência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25º Suprimido
Pessoal

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação desse estatuto e 
desse regime serão aplicáveis ao pessoal 
da Agência.
2. O Conselho de Administração 
adoptará, com o acordo da Comissão, as 
medidas de execução necessárias em 
conformidade com as disposições 
previstas no artigo 110.º do Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias.
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3. Em relação ao seu pessoal, a Agência 
exercerá os poderes conferidos à 
autoridade investida de poder de 
nomeação pelo Estatuto dos Funcionários 
das Comunidades Europeias e à 
autoridade habilitada a celebrar contratos 
pelo regime aplicável aos outros agentes 
das Comunidades Europeias.
4. O Conselho de Administração pode 
adoptar disposições destinadas a permitir 
que peritos nacionais dos 
Estados-Membros trabalhem na Agência 
em regime de destacamento.

Or. fr

Alteração 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A responsabilidade pessoal a nível 
pecuniário e disciplinar do pessoal 
perante a Agência reger-se-á pelas regras 
aplicáveis ao pessoal da Agência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 122
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

A Agência estará aberta à participação de 
Estados que não sejam membros da 
União Europeia e que tenham concluído 
com a Comunidade acordos nesse sentido. 
No âmbito das disposições pertinentes 
desses acordos, serão celebrados 

Suprimido
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convénios que definirão, nomeadamente, 
a natureza, o âmbito e as modalidades de 
participação desses países nos trabalhos 
da Agência, incluindo disposições 
relativas às contribuições financeiras e ao 
pessoal.

Or. de

Justificação

Restrição das competências ao mercado interno da UE. 

Alteração 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30º Suprimido
Avaliação

1. A Comissão levará a efeito uma 
avaliação das actividades da Agência. 
Essa avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Agência e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus 
programas de trabalho anuais. 
2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar quatro anos após a entrada 
em funções do primeiro director. Em 
seguida, a Comissão apresentará um 
relatório de avaliação pelo menos de 
cinco em cinco anos.

Or. fr
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Alteração 124
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar 
quatro anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos.

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar dois 
anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de três em três anos.

Or. de

Justificação

Avaliação mais rápida do trabalho da Agência. 

Alteração 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Após o primeiro relatório de 
avaliação das actividades da Agência e 
dos resultados por ela obtidos, o 
Parlamento Europeu e o Conselho – com 
base numa proposta da Comissão –
procederão ou ao prolongamento do 
mandato da Agência ou à sua substituição 
por uma estrutura mais adequada.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão institui, sob o seu controlo, uma Agência com poderes 
essencialmente consultivos que pode não ser a estrutura mais adequada para contribuir para 
a criação de um mercado único europeu da electricidade e do gás. Por isso, a Comissão deve 
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proceder à revisão dos resultados obtidos e, se necessário, propor outra estrutura.

Alteração 126
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30º-A
Revisão

O Conselho de Reguladores, por ocasião 
das avaliações da Agência, apresenta 
propostas para a revisão da mesma. A 
primeira proposta de revisão avaliará 
especificamente a sua supressão e a sua 
substituição por outro mecanismo 
independente alternativo.

Or. es

Alteração 127
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Entrada em vigor e medidas transitórias Entrada em vigor, medidas transitórias e 
expiração

Or. de

Justificação

É fixado um prazo, por forma a assegurar que é tida em consideração a evolução do mercado 
interno da energia.
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Alteração 128
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente Regulamento expira em 1 
de Janeiro de 2015.

Or. de

Justificação

 É fixado um prazo, por forma a assegurar que é tida em consideração a evolução do 
mercado interno da energia.
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